Wywolywarka medyczna RTG (MXP-2000)
Niezawodność i wartość – Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000
Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000
oferuje niezawodną, zautomatyzowaną obróbkę
przy bardzo atrakcyjnej ekonomicznie cenie.
Prosta, zwarta konstrukcja zapewnia wysoką
niezawodność, łatwość użycia oraz konserwacji
serwisowych.
Wywoływarka medyczna RTG KODAK 2000
oferuje niezawodne działanie w atrakcyjnej
ekonomicznie cenie. Jest to wyraz zaangażowania
Carestream Health w zaspokojenie potrzeb
każdego Klienta w zakresie jakości obrazu,
wydajności i serwisu.

Jakość obrazu

Oszczędność chemii, wody i energii

Ta stołowa wywoływarka przeznaczona jest do
ogólnych zastosowań radiologicznych i pozwala
uzyskać dobrej jakości obrazy, szczególnie z
wykorzystaniem odczynników chemicznych Kodak do
obróbki medycznych materiałów RTG.

Redukcja zużycia chemii i zmniejszenie kosztów
dzięki pół-automatycznemu mikroprocesorowemu
uzupełnianiu preparatów chemicznych na podstawie
rzeczywistej długości obrabianej błony. Oszczędność
wody i kosztów energii dzięki wyposażeniu w
tryb oczekiwania, który zmniejsza zużycie, gdy
wywoływarka nie jest używana.

Rzetelne wyniki
Redukcja artefaktów i rzetelne wyniki dzięki
zastosowaniu cykli zapobiegających krystalizacji
i utlenianiu, które pozwalają utrzymać wieszaki
w czystości i zachować prawidłową aktywność
chemiczną, gdy wywoływarka nie jest używana.

Błony o szerokości do 43 cm
Obróbka błon o wymiarach do 35 cm x 43 cm.

Szybka obróbka
Czas obróbki jest wybierany przez operatora i może
być nastawiony w zakresie od 60 do 300 sekund.

Łatwość użycia i konserwacji
Wygodny pulpit sterujący pozwala na łatwe
napełnianie zbiorników w trakcie cyklu nagrzewania.
Ustawianie temperatury jest proste i precyzyjne dzięki
sterowaniu mikroprocesorowemu. Wywoływarka
automatycznie sygnalizuje gotowość do obróbki
następnej błony. Niewielka liczba ruchomych części i
łatwe do serwisowania wieszaki transportujące błony
upraszczają konserwację i serwis.

Wywolywarka medyczna RTG (MXP-2000)
Serwis i wsparcie techniczne

Dane techniczne

Serwis i wsparcie techniczne
zapewniane są przez
autoryzowanych dystrybutorów
produktów Kodak prowadzących
sprzedaż wywoływarek
medycznych RTG KODAK.

Cykl obróbki
Regulowany czas trwania cyklu:
60-300 sekund

Bezproblemowa instalacja
Dzięki łatwej instalacji możliwe
jest szybkie rozpoczęcie obróbki
błon. Wywoływarka może zostać
zainstalowana przez personel
placówki lub można zwrócić
się o wykonanie instalacji przez
wyszkolonego i autoryzowanego
dystrybutora Carestream Health.

Dołączone akcesoria

Przerób
245 błon/godz. (35 cm x 43 cm)
przy cyklu 60 sekund

Objętości zbiorników
Wywoływacz: 12,5 l
Utrwalacz: 12,0 l
Roztwór płuczący: 13,0 l

Wymiary
Długość: 97 cm
Szerokość: 68 cm
Wysokość: 127 cm

Parametry elektryczne
Model 212: 220V - 240V, 50Hz,
16A
Model 213: 220V - 240V, 60Hz,
15A
Zgodność z normami CE
Zużycie:
- Obróbka: 2,5 kW/godz.
- Gotowość: 0,23 kW/godz.

Ciężar
Bez roztworów: 77 kg
Z roztworami: 115 kg

Numery katalogowe
Model 212:
Nr KAT. 516 1666

232 błon/godz. (35 cm x 43 cm)
przy cyklu 90 sekund

Stojak do wywoływarki medycznej
Dwa zbiorniki uzupełniające 25 l

Model 213:
Nr KAT. 516 1674

Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub złożenia zamówienia, należy
skontaktować się z przedstawicielem Carestream Health lub Skamex.
Dystrybutor w Polsce:

www.skamex.com.pl

www.carestreamhealth.com

Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
tel.: +48 42 677 14 11 fax: +48 42 672 40 10

Produkt licencjonowany
przez firmę

Znak towarowy Kodak oraz handlowa szata graficzna są wykorzystywane na podstawie licencji firmy Kodak.
Wydrukowano na papierze z recyklingu, zawierającym 10% włókien z surowców wtórnych, z wykorzystaniem farb na bazie soi.
M3-408 Wydrukowano w Polsce. 5/10 © Carestream Health, Inc. 2009
Nr KAT. 821 4470

Carestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, N.Y. 14608 U.S.A.

